
3. ročník práce na 24. 4. – první květnový týden. online hodinu – 

1. Pošlete mi vaši oblíbenou písničku, zpracujte si ji jakýmkoli způsobem, který bude souviset 

s angličtinou. Př. pár vět o autorovi písničky, z písničky si můžete vypsat nejhezčí fráze, 

myšlenky a přeložit si je do angličtiny, z písničky si můžete vypsat slovesa a přeložit si je a 

napsat všechny jejich tři tvary, přítomný, minulý i příčestí trpné (2. a 3. sloupeček) nebo 

jen připsat pár vět proč máte rádi tohoto zpěváka, zpěvačku a proč mi posíláte právě tuto 

písničku. Posílám vám oblíbenou písničku svou, i já vám k tomu připisuji pár vět, proč vám 

právě tuto písničku posílám. 

 

2. Vypracujte si do sešitu situaci, rozhovor vás a mě, podobným způsobem, jako jsme cvičili při 

online hodině. Představte si, že mi něco nabízíte.. Ali would you like to…? co mi nabízíte 

záleží na vás. Dáte mi vybrat ze tří možností nebo tří obrázků a domluvíme se alespoň na 

třech dalších informacích. Alespoň některé otázky by měly obsahovat slova When..Where.. 

What time.. How much.. Why.. atd. Např. Nabídnete mi projížďku na koni, budeme se 

domlouvat, jestli za vámi přijedu ve čtvrtek, v pátek nebo v sobotu.. v kolik hodin.. jestli 

pojedu autem.. nebo třeba zůstanu na oběd.. vymyslet si svůj rozhovor a jak by asi mohl 

probíhat. Nebo budete potřebovat poradit s dárkem kamarádce a dáte mi tři varianty, co 

chcete koupit, budeme se domlouvat kde a kdy to společně půjdeme koupit.. nebo mi 

nabídnete tři zvířátka, která se vám narodila.. koťátka, potkánky… a domluvíme si, jestli mi 

je přivezete vy nebo si je vyzvednu.. film, který mi půjčíte na víkend, jeden ze tří možností.. 

 

Vaše otázky musí obsahovat 

vazbu WILL.. moje odpovědi 

fráze I prefer, I think, I can.. I 

could, Let´s, What about. 

ÚKOLY PROSÍM PIŠTE DO SEŠITU, 

RUKOU 

3. Na ten další týden si potom na 

online hodinu vyplňte gramatiku. 

Opakování časů. Pouze 

zakroužkujete odpovědi. Vše si 

pak společně pročteme a 

opravíme na online hodině 

druhý květnový týden. 3L 6. 5. 

18.00hod, 3B 7. 5. 10.00hod. a 

3C 7. 5. Ve 14.00hod. 

Všechny úkoly prosím stačí, když jen 

vyfotíte mobilem na messenger den před online hodinou. 


